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1. Inleiding 

De Sint Teresia van Lisieuxkerk op de driesprong van de Apeldoornselaan en de 
Dierenselaan in Den Haag staat al enige jaren leeg. De kerk en de bijbehorende pastorie 
worden leeg overgedragen aan de initiatiefnemer en vervolgens gesloopt. Op de 
vrijgekomen locatie wordt de nieuwe Teresiatoren gerealiseerd, met hierin 17 sociale 
huurwoningen een supermarkt, lichte horeca of een zoomwinkel en bijbehorende 
parkeervoorzieningen. 
 
In het geldende bestemmingsplan ‘Rustenburg – Oostbroek’ is de locatie bestemd als 
‘Maatschappelijk’. Om de ontwikkeling mogelijk te maken is een wijziging van het 
planologisch regime noodzakelijk. Met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, sub a, 
onder 3° Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt met een 
omgevingsvergunning afgeweken van het bestemmingsplan.  
 
Voor de omgevingsvergunning is een goede ruimtelijke onderbouwing opgesteld. Deze 
memo dient als samenvatting van de ruimtelijke onderbouwing. In paragraaf 2 is een 
beschrijving van het project gegeven en in paragraaf 3 is de conclusie beknopt 
beschreven. Een volledige beschrijving van het project met de toetsing aan het beleid en 
de milieuwetgeving is in de ruimtelijke onderbouwing te vinden.  
 

 
Figuur 1: Luchtfoto Den Haag met plangebied (bron: stedenbouwkundige onderbouwing KOW) 
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Figuur 2: Bestemmingsplan ‘Rustenburg – Oostbroek’ met plangebied rood omlijnd (bron: 
ruimtelijkeplannen.nl) 
 
 

2. Het project 

2.1 Huidige situatie 
De kerk ligt in de wijk Oostbroek, vermoedelijk gedateerd uit 1924. Rond 1930 zijn de 
eerste woningen in de wijk opgeleverd en het heeft tot 1937 geduurd voordat het gehele 
stedenbouwkundig plan volledig ten uitvoer was gebracht. De Sint Teresia van 
Lisieuxkerk is een Rooms-katholieke kerk, die is gebouwd rond 1929-1931 en is 
ontworpen door architect Nicolaas Molenaar jr. Het is een kruiskerk in traditionalistische 
stijl en gebouwd volgens een Grieks kruis. 
 
Vanuit de wijk Rustenburg gaat de Escamplaan via een vork over in de Apeldoornselaan 
en de Dierenselaan. Bij de vorksplitsing van de Dierenselaan en Apeldoornselaan heeft 
men afgeronde bebouwing gebruikt. De wijken Rustenburg en Oostbroek hebben 
gemiddeld een relatief lage bebouwingshoogte. De Dierenselaan vormt hier een 
uitzondering op. De bebouwing met zadeldak aan weerszijden van de Dierenselaan heeft 
een bouwhoogte van ongeveer 15 meter. De kerk vormt een belangrijk hoogteaccent in 
de wijk. Het volume is opgebouwd uit een slanke toren van circa 30 meter hoog met een 
brede dwarsbeuk met een hoogte van ongeveer 20 meter (zie figuur 3). Doordat de 
Escamplaan en de daarin overlopende Apeldoornselaan een belangrijke as in de wijk 
vormen, is de kerk al van ver waar te nemen. 
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Figuur 3: Bouwhoogten in de wijk (bron: stedenbouwkundige onderbouwing KOW) 
 

 
Figuur 4: Functiekaart (bron: stedenbouwkundige onderbouwing KOW) 
 
De functies in de nabijheid van het plangebied zijn met name wonen en detailhandel (zie 
figuur 4). De wijk bestaat veelal uit beneden-bovenwoningen. Aan de Dierenselaan en de 
Apeldoornselaan bevindt zich een cluster van bedrijvigheid in de vorm van winkels. Deze 
winkels zijn gesitueerd aan een breed straatprofiel. Het grootste cluster winkels aan de 
Dierenselaan loopt tot de rotonde vlak voor de locatie van de kerk. De kerk heeft altijd 
een openbare functie gehad in de wijk en achter de kerk bevindt zich een school. 
 
De wijk Rustenburg-Oostbroek ligt in het zuidwesten van Den Haag. Over het algemeen 
is de wijk, door haar vrij centrale ligging in het stedelijk infrastructuurnetwerk, goed 
bereikbaar. Den Haag heeft van oudsher een rastervormig hoofdwegenstelsel en de wijk 
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is opgezet langs een aantal van deze belangrijke verkeerstraten. De wijk wordt ontsloten 
door zogenaamde stedelijke hoofdwegen die een hoge intensiteit kennen en een hoog 
percentage doorgaand verkeer. Daarnaast zijn er gebiedsontsluitingswegen die alleen 
een functie hebben voor verkeer van een bepaalde wijk. In Rustenburg-Oostbroek zijn dit 
onder meer de Apeldoornselaan, Dierenselaan en de Escamplaan. Al deze wegen 
kennen een snelheidsregime van 50 km/u. Door de bundeling van autoverkeer op deze 
wegen en doordat de rest van de straten in de wijk is ingericht als 30 km/u-gebied, 
ontstaan hier verblijfstraten. 
 
Doordat de wijk is gebouwd in de jaren dertig en er van oorsprong beperkte 
parkeerruimte is, is de parkeerdruk hoog in de wijk. Vanuit het centrum en de omliggende 
wijken is Rustenburg-Oostbroek goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Dit geldt ook 
voor het plangebied; met twee tramhaltes op korte afstand. 
 
2.2 Planbeschrijving 
2.2.1 Bebouwing en functionele structuur 
De bouwhoogten in de wijk zijn kenmerkend, waarbij de locatie een belangrijke rol speelt. 
Het voormalige kerkgebouw is een belangrijk hoogteaccent in de wijk Oostbroek. In het 
ontwerp van de nieuwbouw is rekening gehouden met deze markante ligging. De opbouw 
van de nieuwbouw heeft in massa eenzelfde opzet als de voormalige kerk. Het hoge 
volume komt ook in de nieuwbouw terug met een hoogte van circa 29 meter. De 
nieuwbouw is goed zichtbaar van het begin van de Escamplaan en verderop gezien 
vanaf de Apeldoornselaan. Ook blijft de trapsgewijze opbouw van het volume behouden 
en zo wordt de centrale ligging van het gebouw benadrukt. 
 
Het omliggende cluster aan winkels aan de Dierenselaan is meegenomen in het ontwerp 
van de nieuwbouw. Tevens is het belangrijk dat een openbare functie wordt behouden op 
een belangrijke, centrale plek als deze. De winkelplint wordt doorgetrokken en de te 
realiseren supermarkt in de plint van de toren betrekt het gebouw bij de bestaande 
winkelstraat. Zo kan de locatie opnieuw – door de functioneel markante splitsing – het 
middelpunt van de wijk worden. 
 
De te realiseren Teresiatoren omvat een supermarkt, 17 sociale huurwoningen en 
bijbehorende parkeerruimte. Daarnaast is er ruimte beschikbaar die wordt ingevuld met 
één of twee zoomwinkels of lichte horeca. De plint van het gebouw bestaat uit een full-
service supermarkt van circa 2.065 m2 bvo en circa 400 m2 bvo dat beschikbaar is voor 
een zoomwinkel of een lichte horecafunctie.  
 
Op de verdieping komen 17 appartementen in de sociale sector. Tot slot bevindt zich op 
het dak van de supermarkt de parkeerruimte voor de woningen en de detailhandel. Deze 
parkeerplaatsen zijn bereikbaar via een hellingbaan met een inrit aan de 
Apeldoornselaan. 
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Figuur 5: Huidig en nieuw bebouwingsprofiel (bron: stedenbouwkundige onderbouwing KOW) 

 
2.2.2 Beeldkwaliteit 

De bouwvlek van de nieuwbouw omvat de voormalige kerk en de voormalige pastorie ten 
noorden van de kerk. De rooilijnen van de omliggende bebouwing wordt doorgetrokken, 
zodat het bouwblok wordt gesloten. De ingang van de woningen is naar voren gelegd om 
het hoogteaccent te benadrukken. 
 
2.2.3 Terreininrichting en verkeersontsluiting 
Het straatprofiel aan de Dierenselaan is vanwege de bestaande winkels breed opgezet. 
De rijbaan is gescheiden met in het midden een trambaan. Dit straatprofiel wordt 
doorgezet en ook het profiel voor de nieuwbouw zal ruim van opzet zijn, zodat de 
commerciële plint kan worden bediend. Het straatprofiel ter hoogte van de 
Apeldoornselaan is minder breed, omdat er minder bedrijvigheid in de plint aanwezig is. 
Aan deze zijde worden dan ook de ingangen van het parkeerdek en de expeditie 
gesitueerd. Om dit mogelijk te maken worden enkele langparkeerplaatsen opgeheven. 
Daarnaast worden enkele bestaande bomen gerooid in verband met de toegankelijkheid 
van het parkeerdek en de expeditie. 
 
In de bestaande situatie bevindt zich een doorgang tussen het kerkgebouw en de direct 
ten zuiden daarvan gelegen bebouwing. Deze doorgang fungeert tevens als vluchtroute 
voor de aan de Kootwijkstraat gelegen Rosa basisschool en het kinderdagverblijf. 
Daarnaast is hier een erfdienstbaarheid gevestigd ten behoeve van het perceel 
Dierenselaan 191 B-193 A, zodat gebruik kan worden gemaakt van de doorgang. In de 
planvorming en het bouwplan is rekening gehouden met de functie van de doorgang voor 
nabijgelegen percelen en het ten behoeve hiervan gevestigd zakelijk recht. Zo bevindt 
zich ook in de nieuwe situatie een doorgang aan deze zijde van de bebouwing. Daarmee 
is de aanwezigheid van de noodzakelijke vluchtroute voor de nabijgelegen school en 
kinderopvang geborgd. Daarnaast komt de vluchttrap van bovenwoningen van het 
belendende perceel Dierenselaan 191 B-193 A uit op deze doorgang. 
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Binnen het plan worden 74 parkeerplaatsen gerealiseerd om in de parkeerbehoefte van 
de te realiseren woningen en detailhandel te voorzien. De parkeerplaatsen liggen op een 
parkeerdek dat bereikbaar is via een hellingbaan met een inrit aan de Apeldoornselaan. 
 
 

3. Conclusie 

3.1 Ruimtelijk-stedenbouwkundige motivatie 
De Sint Teresia van Lisieuxkerk op de driesprong van de Apeldoornselaan en de 
Dierenselaan in Den Haag staat al enige jaren leeg. De kerk is niet aangewezen als een 
rijks- provinciaal of gemenetelijk monument dat behouden moet blijven. In het ontwerp 
van de nieuwbouw is rekening gehouden met de markante locatie en haar geschiedenis. 
De opbouw van de nieuwbouw heeft in massa eenzelfde opzet als de voormalige kerk. 
Het hoge volume komt ook in de nieuwbouw terug met een hoogte van circa 29 meter. 
De nieuwbouw is goed zichtbaar van het begin van de Escamplaan en verderop gezien 
vanaf de Apeldoornselaan. Ook blijft de trapsgewijze opbouw van het volume behouden 
en zo wordt de centrale ligging van het gebouw benadrukt.  
 
Met grote aandacht voor de beeldkwaliteit van de omgeving wordt het bestaande 
hoogteaccent teruggebracht met deze ontwikkeling. Dit sluit aan bij de uitgangspunten 
van de Agenda voor de Haagse Verdichting, waarin wordt aangegeven dat in 
uitzonderlijke gevallen – waarbij hoogbouw van essentieel belang is voor de 
totstandkoming van een bijzondere kwaliteit – een uitzondering kan worden gemaakt op 
het beginsel dat geen hoogbouw wordt gerealiseerd in gebieden zonder opgave. 
 
3.2 Toets aan gemeentelijk beleid 
Het project draagt bij aan de ambities van de gemeente Den Haag en het stadsdeel 
Escamp. Al lange tijd bestaat de wens een supermarkt te realiseren op deze locatie. Met 
deze trekker krijgt het winkelgebied Dierenselaan/Apeldoornselaan, dat onderdeel 
uitmaakt van de Haagse Hoofdwinkelstructuur, een extra kwaliteitsimpuls en sluit goed 
aan op het bestaande aanbod in het winkelgebied. 
De realisatie van de sociale huurwoningen sluit aan bij de uitgangspunten van het 
nieuwbouwprogramma uit de Woonvisie. Een goed ‘schoon, heel en veilig’ leef- en 
woonklimaat is een belangrijke voorwaarde voor alle stedelijke woongebieden. Daarbij 
moeten voldoende, goede en betaalbare woningen voor de lage inkomensgroepen blijven 
bestaan.  
 
3.3 Ladder voor duurzame verstelijking 
Bijzondere aandacht is besteed aan de ladder voor duurzame verstedelijking. De 
woningbouw is in overeenstemming met de actuele regionale woonvisie die is 
goedgekeurd door gedeputeerde staten van Zuid-Holland.  
De ontwikkeling van de Teresiatoren omvat daarnaast een supermarkt en zoomwinkels. 
Een dergelijke detailhandelsontwikkeling behoeft vanuit meerdere toetsingskaders een 
gedegen onderbouwing. Zo past een extra supermarkt in dit winkelgebied binnen het 
gemeentelijk beleid en versterkt deze ontwikkeling het functioneren van dit winkelgebied 
versterkt. Daarnaast voldoet de ontwikkeling van de Teresiatoren aan de vereisten van 
de ladder voor duurzame verstedelijking en voorziet daarmee in een actuele behoefte, 
waarin wordt voorzien door middel van herontwikkeling van bestaand, leegstaand 
vastgoed. 
 
3.4 Milieu en omgevingsaspecten 
Daarnaast is de ontwikkeling getoetst aan alle milieu- en omgevingsaspecten. Er is 
onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting, naar de verkeer- en parkeersituatie, naar 
de ecologische waarden en bezonning. Uit de uitgevoerde onderzoeken is gebleken dat 
de ontwikkeling niet leidt tot een aantasting van het milieu of een overschrijding van 
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wettelijk voorgeschreven normen. Er dient bij realisatie rekening te worden gehouden met 
de afkoppeling en infiltratie van het hemelwater.  
 
3.5 Conclusie 
De afwijking van het vigerend bestemmingsplan is aanvaardbaar en de ontwikkeling sluit 
aan bij de beleidsdoelen van het stadsdeel, de gemeente Den Haag en provincie Zuid-
Holland. 
 


